imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80

ALIE O TRABALHO HÍBRIDO À SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHE O SEU PAPEL NA ECONOMIA CIRCULAR COM UM EQUIPAMENTO REFABRICADO QUE
OFERECE UMA PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO SOFISTICADA
A sustentabilidade é a chave para as empresas do futuro. A série Canon imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80 é
a próxima geração de equipamentos multifunções refabricados, concebidos para aumentar a sustentabilidade sem
comprometer a segurança. Construída com os equipamentos mais vendidos refabricados utilizando até 80% de materiais
reutilizados, a série EQ80 melhora a longevidade dos produtos e minimiza o impacto ambiental das empresas através
da redução de resíduos. O hardware melhorado e a opção de incluir o melhor software baseado na cloud da Canon, o
uniFLOW Online*, otimizam os fluxos de trabalho de produção para criar ambientes de trabalho novos e híbridos.
A imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80 da Canon proporciona melhorias de próxima geração a nível de sustentabilidade
e segurança. É um equipamento multifunções monocromático A3 eficiente que suporta a economia circular e simplifica
os fluxos de trabalho empresariais, com segurança de documentos e conetividade à cloud de série.
Sendo uma solução prática líder na indústria para o setor público e para ambientes educativos, a Canon imageRUNNER
ADVANCE 6275i EQ80 oferece uma seleção de opções de gestão de parques que a permite integrar na perfeição em
qualquer espaço de trabalho.
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SUSTENTABILIDADE

• A utilização de componentes refabricados reduz a
utilização de matérias-primas para produção em
até 80%
• Os plásticos de base biológica, utilizados nas áreas
de alta interação do equipamento, permitem uma
redução de 20% das emissões de CO2
• A utilização de materiais melhorados reduz o CO2
produzido durante o fabrico em até 80%

• Atualizados com funcionalidades de segurança

•

•

QUALIDADE E FIABILIDADE

• Os nossos modelos imageRUNNER ADVANCE de

alta qualidade mais vendidos, atualizados para
proporcionar maiores vantagens de sustentabilidade
• São refabricados, não apenas remodelados, para
efeitos de modernização e para garantir um
desempenho de alta qualidade a longo prazo

CONETIVIDADE À CLOUD

•

•

• Software uniFLOW Online baseado na cloud
adicionais e melhoradas, tais como a autenticação
opcional*:
de utilizador e a ID de departamento, agora
0 Oferece uma solução única integrada para
disponibilizadas de série
melhorar a segurança do equipamento
Estão disponíveis outras funcionalidade de segurança,
e simplificar a gestão da impressão,
incluindo a impressão segura My Print Anywhere
especialmente em ambientes híbridos
(necessita do uniFLOW) e o sistema de gestão de
0 Permite que os utilizadores imprimam
acesso
documentos onde quer que estejam a trabalhar,
A confidencialidade e segurança das informações são
com formatos de impressão reutilizáveis para
garantidas em toda a rede com a funcionalidade
uma produção rápida
IPsec e firewall
• A plataforma MEAP adicional da Canon simplifica
Autenticação do equipamento com cartão e
os processos com integração para soluções de
restrições das funções do equipamento para medidas
gestão de impressão e de cloud como uniFLOW,
de segurança no equipamento e na cloud com
AirPrint, Mopria e Canon PRINT Business
o uniFLOW Online* e add-ons de hardware
As funcionalidades opcionais, incluindo a impressão
de PDF encriptado, garantem a segurança dos
documentos durante o processo de produção

DESTAQUES
• Formato: A3 monocromático
• Capacidade de fornecimento de papel (máx.):

4200 folhas
• Tempo de aquecimento: 7 segundos (utilizando
o modo de início rápido)
• Capacidades de finalização: ordenar, agrupar,
deslocar, agrafar, finalizar-agrafar, furar
• Tipos de ficheiros suportados: JPEG, TIFF,
PDF, XPS

• Velocidade de impressão: 75 ppm (A4)
• Velocidade de digitalização: até 120 ipm (A4, uma
face P/B)

• Linguagens de impressão: UFRII, PCL5e/6
• Resolução de impressão: 1200 dpi x 1200 dpi,
600 dpi x 600 dpi

• Os equipamentos líderes da indústria refabricados

melhoram a sustentabilidade e contribuem para a
economia circular ao utilizar até 80% de materiais
reutilizados.
• A segurança abrangente protege a integridade dos
documentos, dos dados, dos equipamentos e das redes.
• Refabricados para efeitos de modernização e para
garantir um desempenho fiável e de qualidade até ao
fim do seu contrato.
• A ligação a uma poderosa tecnologia na cloud,
o uniFLOW Online*, permite uma integração perfeita
em ambientes de trabalho híbridos.

* O uniFLOW Online está disponível como uma subscrição de cloud baseada em equipamento para Gestão de produção e captação de documentos. De acordo com as suas
necessidades empresariais, os utilizadores podem atualizar para o uniFLOW Online para desbloquear uma série de vantagens avançadas, incluindo: maior segurança com
métodos de autenticação do utilizador. Fluxos de trabalho personalizados para aumentar a produtividade. Redução do desperdício ao lançar trabalhos no equipamento.
Um painel de cloud intuitivo para tirar partido dos dados em tempo real. Maior controlo sobre o acesso e a utilização para reduzir os custos de impressão.
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Os Serviços de transformação digital (DTS) da Canon reúnem o nosso melhor hardware e software num ecossistema de tecnologia integrada, concebido
para apoiar a sua jornada de transformação. Esta oferta combina Serviços de gestão de impressão e soluções de Colaboração no local de trabalho para
o ajudar a obter transparência e controlo sobre todas as fases do ciclo de vida do documento.
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